แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

ไม่ มีกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในเดือนกันยำยน 2563

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนมิถุนำยน
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
1

ซื ้อกล่องใส่เอกสาร

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรื อจ้ ำง
13,803 บาท

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

13,803 บาท

เฉพาะเจาะจง

วันที่ 30 กันยำยน 2563
ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

บริ ษัท เค.ที.เค บรรจุภณ
ั ฑ์

13,803 บาท

จากัด

บริ ษัท เค.ที.เค บรรจุภณ
ั ฑ์

หมำยเหตุท่คี ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
โดยสรุ ป

13,803 บาท

จากัด

ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล.56 /2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

2

ซื ้อวัสดุ 32 รายการ

48,866 บาท

48,866 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ป.ราชา ออโต้

48,866 บาท

เซอร์ วสิ จากัด

บริ ษัท ป.ราชา ออโต้

48,866 บาท

เซอร์ วสิ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล.57 /2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

3

ซื ้อถังขยะบรรจุ 60 ลิตร

5,250 บาท

5,250 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ป.ราชา ออโต้

5,250 บาท

เซอร์ วสิ จากัด

บริ ษัท ป.ราชา ออโต้

5,250 บาท

เซอร์ วสิ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล. 58/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

4

แบตเตอรี่รถยนต์รถ นง-5933 นบ

3,800 บาท

3,800 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

3,800 บาท

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

3,800 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล. 59/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 18 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

5

ซื ้อวัสดุ 24 รายการ

46,2973.79 บาท 46,2973.79 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน คุ้มแก้ ว

46,2973.79 บาท

ร้ าน คุ้มแก้ ว

46,2973.79 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล. 60/2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 28 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
6

ซื ้อวัสดุ 12 รายการ

25,830.63 บาท

25,830.63 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท จอยวิชนั่ จากัด

25,830.63 บาท

บริ ษัท จอยวิชนั่ จากัด

3,745.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล. 61/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 28 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

7

จ้ างเปลี่ยนอะไหล่ลฟิ ต์

27,285 บาท

27,285 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง

27,285 บาท

แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด

บริ ษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ ง

27,285 บาท

แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.สล. 225/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 15 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

8

จ้ างตรวจเช็ครถยนต์ นง-5933

27,000 บาท

27,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ไอที เทเลคอมโซลูชนั่

27,000 บาท

จากัด

บริ ษัท ไอที เทเลคอมโซลูชนั่

27,000 บาท

จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.สล. 226/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 18 ก.ย. 63
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

9

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

15,515 บาท

15,515 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ไทยออฟฟิ ศโปร

15,515 บาท

จากัด

บริ ษัท ไทยออฟฟิ ศโปร

15,515 บาท

จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล. 227/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 21 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

10 ปรับปรุงพื ้นห้ องควบคุมระบบ

9,630 บาท

9,630 บาท

เฉพาะเจาะจง

กล้ องวงจรปิ ด

บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์

9,630 บาท

จากัด

บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์

9,630 บาท

จากัด

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล. 228/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

11 ซ่อมแซมห้ องทางานหลังห้ อง
ประชุมอาคาร1 ชัน้ 1

31,400 บาท

31,400 บาท

เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร เรื องมาก

31,400 บาท

นายพงศกร เรื องมาก

31,400 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล. 229/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

ประมาณ
12 ปรับพื ้นสนามหญ้ าหน้ า

75,000 บาท

75,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

นายพงศกร เรื องมาก

75,000 บาท

นายพงศกร เรื องมาก

75,000 บาท

สานักงาน

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.สล. 230/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

13 ซ่อมรถยนต์รถ นจ-467

10,000 บาท

10,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

10,000 บาท

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

10,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.สล. 231/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

14 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

6,600 บาท

6,600 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน ฐาปนีย์แอร์

6,600 บาท

ร้ าน ฐาปนีย์แอร์

6,600 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.สล. 232/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 25 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

15 เปลี่ยนแบตเตอรี่

11,663 บาท

11,663 บาท

เฉพาะเจาะจง

เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

บจก. ไทย-เยนเนอเรเดอร์

11,663 บาท

เซลลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ

บจก. ไทย-เยนเนอเรเดอร์
เซลลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ

11,663 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.สล. 233/2563
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 25 ก.ย. 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2563
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กันยายน 2563
ลาดับที่
1

งานที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ าง

วงเงินที่จะ
ซื ้อหรือจ้ าง

จ้ างส่งวารสารและยาให้ ทางไปรษณีย์ 8,900

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรื อจ้ าง

8,900

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ

เสนอราคา 8,900 บาท

ราคาจ้ าง 8,900 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อ
โดยสรุป

ข้ อตกลงในการซื ้อหรื อจ้ าง

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.220/63
และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 2 กันยายน 2563
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
2

จ้ างเช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสาหรับ60,000
การ

60,000

เฉพาะเจาะจง

ใช้ งานระบบใบสัง่ ใบเสร็ จ

บริ ษัท เอฟเอ ซิลเต็มแอนด์

บริ ษัท เอฟเอ ซิลเต็มแอนด์

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.221/63

แอนด์เอพพลิเคชัน่ จากัด

แอนด์เอพพลิเคชัน่ จากัด

และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

เสนอราคา 60,000 บาท

ราคาจ้ าง 60,000 บาท

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน

3

ซื ้อวัสดุสานักงาน

6,454.13

6,454.13

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด

บริ ษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด

เสนอราคา 6,545.13 บาท

ราคาซื ้อ 6,545.13 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา บซ.กยผ.222/63
และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 8 กันยายน 2563
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน

4

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

13,800

13,800

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ลีก้า บิสสิเนส จากัด

บริ ษัท ลีก้า บิสสิเนส จากัด

เสนอราคา 13,800 บาท

ราคาซื ้อ 13,800 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา บซ.กยผ.224/63
และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน

5

จ้ างพิมพ์บตั รแพ้ ยา

99,830

(เงินรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ ำวสำรฯ)

99,830

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ คฯ

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ คฯ

เสนอราคา 99,830 บาท

ราคาจ้ าง 99,830 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.224/63
และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 21 กันยายน 2563
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
6

จ้ างพิมพ์สติกเกอร์ ระวังการใช้ ยาและ 64,770

64,770

เฉพาะเจาะจง

สติกเกอร์ ผ้ ปู ่ วยแพ้ ยา

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ คฯ

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ คฯ

เสนอราคา 64,770 บาท

ราคาจ้ าง 64,770 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.225/63
และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

(เงินรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ ำวสำรฯ)

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
7

จ้ างทาวีดีทศั น์การรายงานเหตุการณ์ไม่พ7,400
ึง

7,400

เฉพาะเจาะจง

ประสงค์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

นายปรมินทร์ ผาแก้ ว

นายปรมินทร์ ผาแก้ ว

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา บจ.กยผ.226/63

เสนอราคา 7,400 บาท

ราคาจ้ าง 7,400 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

(เงินรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรข้ อมูลข่ ำวสำรฯ)

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ ตอ่
หน่วยงาน
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2563

แบบ สขร.1

กลุ่มกฎหมำยอำหำรและยำ
วันที่ - เดือน กันยำยน พ.ศ.2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
สรุ ป
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

รายการจัดซื ้อไม่มี

1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงาน......สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่ องมือแพทย์.......
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ จัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ ำง รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ จัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
รำคำกลำง
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
(บำท)
วงเงินที่จะซือ้ หรื อจ้ ำง รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

และรำคำที่เสนอ

และรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
เหตุผลที่คัดเลือกโดย หรื อจ้ ำง
สรุ ป
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงาน
ของส่วนราชการ

16,500.00

16,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมัชญ์ จันทเวช
ราคา ๑๖,๕๐๐ บาท

๒

ขออนุมตั ิจ้างพิมพ์หนังสือ

43,839.65

43,839.65

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์ เสนอราคา
๔๓,๘๓๙.๖๕ บาท

เสนอ

นายสมัชญ์ จันทเวช
ราคา ๑๖,๕๐๐ บาท

เสนอ

จากความรู้
บจ.พ.๒๕๓/๒๕๖๓ ลว. 1 ก.ย.
ความสามารถและความ ๒๕๖๓
เหมาะสมในงาน ไม่เกิน
ราคาที่กาหนดและตรง
ตามวัตถุประสงค์ของ
การจ้ างงาน

หจก.สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ ดีไซน์ เสนอราคา
๔๓,๘๓๙.๖๕ บาท

พิจารณาคัดเลือก
ข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์
ราคา

บจ.พ.๒๕๔/๒๕๖๓ ลว. 1 ก.ย.
๒๕๖๓

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนกรกฎำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองยำ
วันที่ 30 กันยำยน 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
1

อนุมตั ิจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรื อจ้ ำง
9,073.60

รำคำกลำง
9,073.60

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ
ร้ านฐาปนีย์แอร์ เซอวิส

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
รำคำที่เสนอ
9,073.60 ร้ านฐาปนีย์แอร์ เซอวิส

หมำยเหตุท่คี ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
9,073.60

โดยสรุ ป
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.ย.606/2564
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 8 กย 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

2

จ้ างซ่อมคอมพิวเตอร์

5,230.00

5,230.00

เฉพาะเจาะจง

จ้ างซ่อมคอม

5,230.00 จ้ างซ่อมคอม

5,230.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.ย.605/2564
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 8 กย 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

3

จ้ างปูพื ้นทาสี

475,829.00

475,829.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.อาชา

475,829.00 บจ.อาชา

475,829.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.ย.607/2564
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 8 กย 2563
ภายในวงเงินงบ

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

ประมาณ
4

จ้ างซ่อมระบบท่อน ้าทิ ้ง

38,100.00

38,100.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวระนอง เจริ ญศรี

38,100.00 นางสาวระนอง เจริ ญศรี

38,100.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.ย.608/2564
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 8 กย 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

5

จ้ างซ่อมประตู

32,635.00

32,635.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.อาชา

32,635.00 บจ.อาชา

32,635.00

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บจ.ย.609/2564
เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 14 กย 2563
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน กันยายน 2563
ชื่อหน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่.....25.....เดือน......กันยายน......พ.ศ. …2563......
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซือ้ จัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ ำง

รำคำกลำง

82,150.00

82,150.00

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้เสนอรำคำ

1

ซื ้อวัสดุสานักงาน (ของกลาง)
จานวน 7 รายการ

2

ซื ้อวัสดุสานักงาน
จานวน 12 รายการ

39,089.24

39,089.24

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้ าน กิจทวีทรัพย์

3

จ้ างบันทึกข้ อมูลการกระจาย
กัญชา

42,000.00

42,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายทศพร แก้ วเปี่ ยม

รำยชื่อ
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ส.รุ่งเจริ ญ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ
82,150.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันที่ของสัญญำ หรื อ
สรุ ป
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
ร้ าน ส.รุ่งเจริญ

82,150.00

พิจารณาคัดเลือก
ข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์
ราคา

ตซ 20/2563
กันยายน 2563

ลว. 3

39,089.24 ร้ าน กิจทวีทรัพย์

39,089.24 พิจารณาคัดเลือก
ข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์
ราคา

ตซ 21/2563
กันยายน 2563

ลว. 23

42,000.00 นายทศพร แก้ วเปี่ ยม

42,000.00 พิจารณาคัดเลือก
ข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์
ราคา

ตจ 166/2563
กันยายน 2563

ลว. 3

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

4

จ้ างออกแบบและพิมพ์คมู่ ือ
หนังสือคูม่ ือการขออนุญาต
ปลูกกัญชาสาหรับเกษตรกร
คูม่ ือการใช้ งานระบบ
สารสนเทศสาหรับผู้รับ
อนุญาต และคูม่ ือการตรวจ
สถานที่ปลูกกัญชา

302,000.00

302,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์อกั ษร
กราฟฟิ ค แอนด์ ดีไซน์

5

จ้ างถ่ายเอกสารและเข้ าเล่ม

4,708.00

4,708.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้ าน วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

6

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ
จานวน 2 รายการ

3,252.80

3,252.80

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้ าน คุ้มแก้ ว

7

จ้ างเปลี่ยนชุดฟิ ลเตอร์
Mobile arm Exhaust Hood
แขนดูดเฉพาะที่

35,310.00

35,310.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ออฟฟิ เชียล อีคลิปเม้ นท์
แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
302,000.00 ห้ างหุ้นส่วนจากัด สานักพิมพ์อกั ษร
กราฟฟิ ค แอนด์ ดีไซน์

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

302,000.00 พิจารณาคัดเลือก
ข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์
ราคา

ตจ 167/2563
กันยายน 2563

ลว. 14

4,708.00 ร้ าน วสุ ก๊ อปปี ้ 1995

4,708.00 พิจารณาคัดเลือก
ข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์
ราคา

ตจ 168/2563
กันยายน 2563

ลว. 16

3,252.80 ร้ าน คุ้มแก้ ว

3,252.80 พิจารณาคัดเลือก
ข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์
ราคา

ตจ 169/2563
สิงหาคม 2563

ลว. 18

35,310.00 พิจารณาคัดเลือก
ข้ อเสนอโดยใช้ เกณฑ์
ราคา

ตจ 170/2563
กันยายน 2563

ลว. 23

35,310.00 บริ ษัท ออฟฟิ เชียล อีคลิปเม้ นท์ แมนู
แฟคเจอริ่ ง จากัด

แบบ สขร. ๑
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ ำงในรอบเดือน......…กันยำยน.........2563................................
(ชื่อหน่ วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่...........เดือน…...............พ.ศ...2563.................

ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ าง

วงเงินที่จะซื ้อหรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรื อจ้ าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

1

จ้ างพิมพ์ป้ายไวนิล

770.40

770.40

เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

ราคาที่เสนอ

770.40

บ.เอส.ดี.พี12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

770.40

เหตุผลที่คดั เลือกโดย เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อข้ อตกลง
สรุป
ในการซื ้อหรื อจ้ าง
คุณสมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บจ.อ.672/63

3 กันยายน 2563

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

2

3

จ้ างปรับปรุงระบบเครือข่าย
กองอาหาร

ซื ้อวัสดุคอมฯ

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

423,500

35,633.36

รำคำกลำง
(บำท)

423,500

35,633.36

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

423,500

บ.ซีเอส ล็อคซ้ อนโฟ จากัด(มหาชน)

บ.วิบลู กิจ

บ.ซีเอส ล็อคซ้ อนโฟ จากัด(มหาชน)

35,633.36

บ.วิบลู กิจ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

423,500

คุณสมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม บจ.อ.673/63
ภายใน วงเงิน
2563
งบประมาณ

35,633.36

คุณสมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายใน วงเงิน
งบประมาณ

บซ.อ.60/63

17 กันยายน

9 กันยายน 2563

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2563
สำนักด่ ำนอำหำรและยำ
วันที่

31

เดือน

สิงหำคม พ.ศ. 2563

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

1

ซื ้อวัสดุสานักงานและวัสดุ
งานบ้ านงานครัว

242,993.00

242,993.00

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์ วสิ จากัด

242,993.00

บริ ษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์ วสิ จากัด

242,993.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่ บซด.36/63
ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563

2

เปลี่ยนถ่ายน ้ามันเครื่องและ
ซ่อมบารุงรักษารถยนต์ กพ
7595

8,593.17

8,593.17

เฉพาะเจาะจง

บจก.สยามนิสสันปั ตตานี

8,593.17

บจก.สยามนิสสันปั ตตานี

8,593.17

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

63

3

ซ่อมแซมห้ องครัวกองด่าน
อาหารและยา

46,812.50

46,812.50

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ชอว์ไวซ์ จากัด

46,812.50

บริ ษัท ชอว์ไวซ์ จากัด

46,812.50

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

63

4

จ้ างสอบเทียบเทอร์ โมมิเตอร์
ด่านอาหารและยาสะเดา

5,136.00

5,136.00

เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

5,136.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

5,136.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจ.ด.300/63 ลว 6 ส.ค. 63

5

จ้ างสอบเทียบเทอร์ โมมิเตอร์
แบบดิจิตอลด่านอาหารและ
ยาท่าเรือแหลมฉบัง

5,136.00

5,136.00

เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

5,136.00

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร

5,136.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจ.ด.299/63 ลว 6 ส.ค. 63

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ
สรุ ป
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

บจด.303/63

วันที่ 13 ส.ค.

บจด.304/63

วันที่ 17 ส.ค.

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

6

ซื ้อชุดทดสอบอาหารและ
เครื่องสาอาง

5,831.50

5,831.50

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง (ไทยแลนด์)
จากัด

5,831.50

บริ ษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ ้ง (ไทยแลนด์)
จากัด

5,831.50

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซ.ด.35/63 ลว 24 ส.ค. 63

7

ซื ้อเครื่องบด หัน่ สับ ซอย
(เงินรายได้ อย.)

35,952.00

35,952.00

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ทีทีไนนทิไนน

35,952.00

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ทีทีไนนทิไนน

35,952.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซ.ด.31/63 ลว 19 ส.ค. 63

8

ซื ้อเครื่ องชัง่ ดิจิตอล 2
ตาแหน่ง (เงินรายได้ อย.)

69,122.00

69,122.00

เฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ทีทีไนนทิไนน

69,122.00

ห้ างหุ้นส่วนจากัด ทีทีไนนทิไนน

69,122.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซ.ด.32/63 ลว 19 ส.ค. 63

9

ซื ้อตู้ดดู ไอสารเคมี (เงินรายได้
อย.)

499,690.00

499,690.00

เฉพาะเจาะจง

499,690.00

บริ ษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์ วสิ
จากัด

499,690.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซ.ด.29/63 ลว 10 ส.ค. 63

10

ซื ้ออ่างควบคุมอุณหภูมิ (เงิน
รายได้ อย.)

284,620.00

284,620.00

เฉพาะเจาะจง

284,620.00

บริ ษัท กิตติสทิ ธิ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

284,620.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซ.ด.30/63 ลว 18 ส.ค. 63

11

ซื ้อเทอร์ โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล
(เงินรายได้ อย.)

23,005.00

23,005.00

เฉพาะเจาะจง

23,005.00

บริ ษัท กิตติสทิ ธิ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

23,005.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บซ.ด.33/63 ลว 21 ส.ค. 63

บริ ษัท ธนพัฒน์ เซลแอนด์เซอร์ วสิ
จากัด
บริ ษัท กิตติสทิ ธิ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด
บริ ษัท กิตติสทิ ธิ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่
ห้ องปฏิบตั ิการ ณ ด่าน
12
อาหารและยาเชียงของ และ
เชียงแสน

24,000

24,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ศิรภัสสร เชื ้อสุวรรณ

24,000

น.ส.ศิรภัสสร เชื ้อสุวรรณ

24,000

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจด.298/63 ลว. 4 ส.ค. 63

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่รับ - ส่ง
13 ตัวอย่างและบันทึกผล
วิเคราะห์

17,000

17,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.เกวลิน ไทยเจริ ญ

17,000

น.ส.เกวลิน ไทยเจริ ญ

17,000

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจด.301/63 ลว. 10 ส.ค. 63

14

14,100

14,100

เฉพาะเจาะจง

นายจีระศักดิ์ บุญเสริ ม

14,100

นายจีระศักดิ์ บุญเสริ ม

14,100

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจด.305/63 ลว. 10 ส.ค. 64

12,000

12,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.อัจฉรา มุสกิ า

12,000

น.ส.อัจฉรา มุสกิ า

12,000

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจด.306/63 ลว. 31 ส.ค. 65

12,500

12,500

เฉพาะเจาะจง

นายอรรคพล ขวัญคา

12,500

นายอรรคพล ขวัญคา

12,500

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน

บจด.302/63 ลว 11 ส.ค. 63

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน
15 มาตรฐานการตรวจสอบและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
16

จ้ างซ่อมแซมพื ้นตู้
ห้ องปฏิบตั ิการ ด่าน
ลาดกระบัง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนกันยายน...๒๕๖๓......
(ชื่อหน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค.................
วันที่…๒๔...เดือน…กันยายน...พ.ศ. ........๒๕๖๓...........

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ลาดับที่

วงเงินที่ซื ้อหรือจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรื อจ้ าง

งานที่จดั ซื ้อหรือจัดจ้ าง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้เสนอราคา

๑

จ้ างเหมาปรับปรุงห้ องเก็บ
พัสดุ

๒

ผลิต roll up และอุปกรณ์
สาหรับจัดนิทรรศการ

๓

ผลิตและจัดแสดงนิทรรศการ
สนง.คณะกรรมการอาหาร
และยา

๔

๕

๖

ซ่อมครุภณ
ั ฑ์และโคมไฟ

จ้ างโครงการสร้ างคงวามรอบ
รู้ด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพต้ าน
ภัยcovid-19

ซื ้อวัสดุสานักงาน

๔๖,๐๑๐.๐๐

๑๔,๕๕๒.๐๐

๓๕,๙๑๙.๙๐

๒๐,๓๕๐.๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๒,๑๘๒.๓๙

๔๖,๐๑๐.๐๐

๑๔,๕๕๒.๐๐

๓๕,๙๑๙.๙๐

๒๐,๓๕๐.๐๐

############

๓๒,๑๘๒.๓๙

เฉพาะเจาะจง

แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วสิ

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา

เฉพาะเจาะจง

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วสิ

พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย

บจก.บางกอกเว็บโซลูชนั่

กิจทวีทรัพย์

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

ราคาที่เสนอ

๔๖,๐๑๐.๐๐

แอล พี เอ็น ซีสเต็มส์

๑๔,๕๕๒.๐๐

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วสิ

๓๕,๙๑๙.๙๐

๒๐,๓๕๐.๐๐

๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐

๓๒,๑๘๒.๓๙

บจก.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายแอนด์
เซอร์ วสิ

พี.เอ็ม.เอ็น ซัพพลาย

บจก.บางกอกเว็บโซลูชนั่

กิจทวีทรัพย์

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื ้อ หรื อจ้ าง

๔๖,๐๑๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม บจ.พศ. ๑๒๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖/๘/
ภายในวงเงิน
๒๕๖๓
งบประมาณ

๑๔,๕๕๒.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม บจ.พศ. ๑๒๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘/๘/
ภายในวงเงิน
๒๕๖๓
งบประมาณ

๓๕,๙๑๙.๙๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

๒๐,๓๕๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม บจ.พศ. ๑๒๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑/๘/
ภายในวงเงิน
๒๕๖๓
งบประมาณ

บจ.พศ. ๑๒๕/๒๕๖๓ วันที่ /๒๕๖๓

๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงิน
สัญญาที่ ๕๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑/๗/
งบประมาณและเป็ นผู้ ๒๕๖๓
ชนะการประกวดราคา
โดยได้ คะแนนรวมสูงสุด

๓๒,๑๘๒.๓๙

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม บซ.พศ. ๑๙/๒๕๖๓ วันที่ ๙/๙/
ภายในวงเงิน
๒๕๖๓
งบประมาณ

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง
แบบ สขร. ๑

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
1

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรื อจ้ ำง

จัดซื ้อวัสดุสานักงานฯ จานวน 21 รายการ
44,869.38

รำคำกลำง

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

44,869.38

เฉพาะเจาะจง

วันที่ 30 กันยำยน 2563
ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

ร้ านคุ้มแก้ ว

44,869.38

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ

หมำยเหตุท่คี ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรื อ

รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
ร้ านคุ้มแก้ ว

โดยสรุ ป
44,869.38

ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ คบซ.13/2563 ลว.14 กย.63
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

2

จัดซื ้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4

19,260.00

19,260.00

เฉพาะเจาะจง

บ.รี มส์ แอนด์ โรลส์ จากัด

19,260.00

บ.รี มส์ แอนด์ โรลส์ จากัด

19,260.00

200 รีม/90 บาท

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ คบซ.12/2563 ลว.1 กย..63
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
ชื่อหน่ วยงำน......กองควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

และรำคำที่แนบ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
41,357.52

(บำท)
41,357.52

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

จ้ างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

2,800.00

2,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายพชร จริ ยานุสรณ์

2,800.00 นายพชร จริ ยานุสรณ์

2,800.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ จ้ าง บจส. 208/2563
ลว. 2 ก.ย. 63

3

จ้ างซ่อมแอร์ ส.2/54

2,140.00

2,140.00

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

2,140.00 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

2,140.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ จ้ าง บจส. 209/2563
ลว. 10 ก.ย. 63

4

จ้ างซ่อมแซมประตูไม้ ห้อง
418 และรถเข็นสแตนเลส

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายพชร จริ ยานุสรณ์

2,000.00 นายพชร จริ ยานุสรณ์

2,000.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ จ้ าง บจส. 210/2563
ลว. 11 ก.ย. 63

1

ซื ้อวัสดุสานักงาน 36 รายการ

2

41,357.52 ร้ านคุ้มแก้ ว

โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
41,357.52 ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 18/2563
ลว. 3 ก.ย. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง
แบบ สขร. 1

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)..กองควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)
วันที่ .....14.... เดือน ..กันยำยน... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

1

จัดซื ้อวัสดุสานักงานและ

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

43,444.82

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

43,444.82 เฉพาะเจาะจง

วัสดุคอมพิวเตอร์

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

กิจทวีทรัพย์

กิจทวีทรัพย์

= 43,444.82 บาท

= 43,444.82 บาท

- ราคาในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ ซื ้อ เลขที่

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

ดับเบิ ้ลยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

- ราคาในวงเงินงบประมาณ
ใบสัง่ จ้ าง เลขที่

= 13,184 บาท

= 13,184 บาท

- บริ การ รวดเร็ ว

บซ.ว.14/2563 ลว. 11 กย.63

29 รายการ
2

จ้ างถ่ายเอกสาร 2,060 ชุด

13,184.00

13,184.00 เฉพาะเจาะจง

บจ.ว. 106/63 ลว. 14 กย..63

แบบ สขร.1
สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน.....กันยำยน 2563...............
(ชื่อหน่ วยงำน)....ศูนย์ จัดกำรเรื่ องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภำพ (ศรป.)......
วันที่...30.....เดือน...กันยำยน...พ.ศ....2563...
ลำดับที่
1

งำนจัดซือ้ จัดจ้ ำง
จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

26,573

26,573

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง
จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ านคุ้มแก้ ว

เสนอราคา 26,573.32 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เลขที่หรื อวันที่ของสัญญำหรื อ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ร้ านคุ้มแก้ ว

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน บซ.ศรป.11/2563

ราคาจ้ าง 26,573.32 บาท

- เสนอราคาเหมาะสม ลงวันที่ 3 กันยายน 2563
ภายในวงเงิน
งบประมาณ

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง
แบบ สขร. 1

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
ชื่อหน่ วยงำน......กองผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (ฝ่ ำยบริ หำรทั่วไป).......
วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

(บำท)
10,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน Y&Y

1

จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้ านงาน
ครัว (ตู้ทาน ้าร้ อนน ้าเย็น
แบบต่อท่อ) (เงินรายได้ อย.)

2

จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

7,289.91

7,289.91

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

7,289.91 ร้ านคุ้มแก้ ว

3

จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

510.00

510.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านคุ้มแก้ ว

510.00 ร้ านคุ้มแก้ ว

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
10,500.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ จ้ าง บซ.สมพ 23/2563
ลว. 8 ก.ย. 63

และรำคำที่แนบ

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
10,500.00

10,500.00 ร้ าน Y&Y

7,289.91 ราคาไม่เกินงบประมาณ ใบสัง่ จ้ าง บซ.สมพ 132/2563
ลว. 15 ก.ย. 63
510.00 ราคาไม่เกินงบประมาณ
แบบ สขร. 1

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
กองผลิตภัณฑ์ สุขภำพนวัตกรรมและกำรบริ กำร
วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง
1

จ้ างจัดทาข้ อมูล ประเมิน
ข้ อมูล และทบทวนข้ อมูลยา

2

จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณ
และเอกสารประกอบการ
ประชุม

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรื อจัดจ้ ำง (บำท)
30,000.- บาท

(บำท)
30,000.- บาท

8,330.- บาท

8,330.- บาท

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
สนบ.จ 214/2563
1 ก.ย.63

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชยาภา ปั ดถามัง
ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท

นางสาวชยาภา ปั ดถามัง
ราคาที่จ้าง 30,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ อง
ครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ
จ้ าง

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดศรี
ราคาที่เสนอ 8,330.- บาท

นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดศรี
ราคาที่จ้าง 8,330.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ อง
สนบ.จ 215/2563
ครบถ้ วน
1 ก.ย.63
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ
จ้ าง

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....25...... เดือน…กันยำยน..... พ.ศ. 2563
ลำดับที่ งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรื อจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื ้ หรื อจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

3

จ้ างจัดทางานด้ าน
ประชาสัมพันธ์ และให้ บริการ
ข้ อมูล

12,000.- บาท

12,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวอโนทัย แก้ วตา
ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท

น.ส.ยุวดี พัฒนวงศ์
ราคาที่จ้าง 12,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ อง
สนบ.จ 216/2563
ครบถ้ วน
1 ก.ย.63
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ
จ้ าง

4

จ้ างซ่อมเก้ าอี ้สานักงาน

53,125.50 บาท

53,125.50 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท ยูโร เอเชีย เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
ออฟฟิ ศ แชร์ คอมโพเน้ นท์ จากัด
ราคาที่เสนอ 53,125.50 บาท

บริ ษัท ยูโร เอเชีย เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
ออฟฟิ ศ แชร์ คอมโพเน้ นท์ จากัด
ราคาที่จ้าง 53,125.50 บาท

คุณสมบัติถกู ต้ อง
สนบ.จ 217/2563
ครบถ้ วน
10 ก.ย.63
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ
จ้ าง

5

ซื ้อกระดาษบัตรคิว

10,935.40 บาท

10,935.40 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้ างหุ้นส่วนจากัด อันดามันพัฒนา
ราคาที่เสนอ 10,935.40 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด อันดามันพัฒนา
ราคาที่จ้าง 10,935.40 บาท

คุณสมบัติถกู ต้ อง
สนบ.ซ 10/2563
ครบถ้ วน
18 ก.ย.63
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ
ซื ้อ

6

ซื ้อวัสดุสานักงาน

30,014.57 บาท

30,014.57 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ธาราลักษม์ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 30,014.57 บาท

นายพงศกร เรื องมาก
ราคาที่จ้าง 30,014.57 บาท

คุณสมบัติถกู ต้ อง
สนบ.ซ 11/2563
ครบถ้ วน
22ก.ย.63
ตามคุณลักษณะฯและ
ราคาไม่เกินวงเงินที่จะ
ซื ้อ

